PROGRAM

MIN UTEHELG
FREDAG 22 MAJ
Kl 16.00
-

Livesändning - Välkommen till MIN UTEHELG
Friluftssnack med redaktionen och gäster vid lägerelden
Gäst: Bengt Waldemarson- Slöjd/täljexpert
Dela ditt bästa slöjdtips med oss #MinUtehelg

Kl 17.00
-

Livesändning – Friluftssnack om utematlagning vid lägerelden
Tävling #mittutekäk
Dela din bästa utemat med oss och vinn ett friluftskök från Urberg #MinUtehelg

Kl 18.00
-

-

Livesändning - Laga utemat tillsammans med Anton och Emelie Detterskog. De har
varit med och tävlat i SM i utomhusmatlagning 2 år i rad och hamnat i topp 4 (2
plats första året och 4 plats andra året). De arbetar som kockar och brinner för
småländsk mat. Mer om dem på @detterskogs.
Utemagasinets redaktion lagar receptet tillsammans

Kl 19.00
-

IGTV- Godnattsaga med Emma V Larsson. Emma läser ur sin nya barnbok ”Det
stora tältäventyret”
Intervju med Emma V Larsson och utlottning av 1 ex av boken
Dela era bästa boktips om äventyr och friluftsliv med oss #MinUtehelg

Kl 20.00
-

Livesändning - Kaffesnack kring lägerelden. Ge oss tips på hur man kokar kaffet
bäst!
Dela ditt bästa kaffeminne med oss #MinUtehelg
Vinn prenumeration på Utemagasinet

Kl 21.00
-

Livesändning - Kvällsnack vid lägerelden med Utemagasinet.
Avrundning av fredagens innehåll och summering av Min Utehelg.
Dela din utehelg med oss #MinUtehelg

PROGRAM

MIN UTEHELG
Lördag 23 MAJ
Kl 16.00
-

Livesändning- Välkommen till MIN UTEHELG
Friluftssnack mer redaktionen och gäster kring lägerelden
Gäst: Linda Åkerberg, Bella Porcile och Elle Nikish
Tävling- Ditt bästa tältminne #MinUtehelg

Kl 17.00
-

Livesändning - Äventyrlig Svemester
Livesändning tillsammans med Svemester-destinationerna Lofsdalen, FriluftsByn
och Halmstad.
Skicka in era frågor kring Urbergs tält

Kl 18.00
- Livesändning med frågestund kring tält med Johan Granander från Urberg
- Tältsnack kring lägerelden- Bästa tältminnet?
- Dela era bästa tältminnen med oss och vinn ett kupoltält från Urberg #MinUtehelg
- Vinn utepass till UTEHELG 4-6 september
- Ställ frågor kring Utemagasinets event UTEHELG!
Kl 19.00
-

Livesändning – Elles Utemat lagar mat med Primus
Blanda coctails med naturens ingredrienser med Bella Porcile
Hemester- Hyr en Tentipi

Kl 20.00
-

Livesändning - Dela dina bästa Svemestertips med oss och vinn en weekend för två
i Lofsdalen #MinUtehelg
Linda Åkerberg berättar om sitt senaste äventyr i Sverige
Linda delar sina 5 bästa Svemestertips.

Kl 21.00
-

Livesändning - Kvällsnack med reaktionen och gäster vid lägerelden.
Rösta vilken som blir årets UTE-coctail!
Vinn utepass till Utefest 11-13 september.
Ställ frågor kring Utemagasinets event Utefest
Dela din utehelg med oss #MinUtehelg

PROGRAM

MIN UTEHELG
SÖNDAG 24 MAJ
Kl 9.00
-

IGTV - Uteyoga med Annelie Pompe
Livesändning- Yoga vid lägerelden med redaktion och gäster.
Bästa utefrukosten? Dela din bästa utefrukost #MinUtehelg
Dela när du uteyogar med oss #MinUtehelg

Kl 10.00
-

Livesändning- Morgonsnack vid lägerelden med redaktionen och gäster.
Gäst: Eric Ahlström/Plogga
Fjällöpning, traillöpning, löpning- Eric ger sina bästa tips!
Dela ditt bästa löpminne med oss och vinn ett löpset från Hellnerkollektionen
#MinUtehelg

Kl 11.00
-

Livesändning - Plogga med Min Utehelg.
Dela när du ploggar #MinUtehelg
Vinn utepass till UTEHELG 4-6 september.
Avslutning och summering av Min Utehelg.

